Witamy Państwa
w Ośrodku Wypoczynkowym ŁUKCZE
Adres:
Krasne 42, 21-109 Uścimów
www.lukcze.pl

TELEFONY ALARMOWE:
Recepcja czynna od 8:00-20:00 nr tel. 728 832 846
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998

Życzymy udanego wypoczynku!

Regulamin korzystania z domku
STANDARD
§1
W domku obowiązuje:
•

doba hotelowa od godz. 15:00 do godz. 10:00

•

cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00
§2

Z chwilą przejęcia kluczy do domku osoba zameldowana staje się osobą materialnie odpowiedzialną za
wynajęty domek. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny
wynajmujący domek {opis wyposażenia domku w załączniku}.
§3
Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im
przekazany. W przypadku trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością
zniszczonego przedmiotu, rzeczy zgodnie z poniższym cennikiem:
•

zniszczenie drzwi wewnętrznych 300 zł, zewnętrznych 500 zł

•

okna 200 zł

•

kabiny prysznicowej 400 zł

•

zlewu 150 zł

•

stołu 200 zł

•

krzesła 120 zł

•

lodówki 700 zł

•

czajnika 100 zł

•

łóżka 400 zł

•

kołdry lub poduszki 130 zł

•

pościeli 100 zł

•

inne przedmioty - opłata zależna od sprzętu oraz wielkości zniszczeń
§4

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na
terenie Ośrodka i kąpieliska.
§5
We wszystkich domkach obowiązuje bezwzględny zakaz:
•

palenia papierosów i innych używek

•

pobytu psów i innych zwierząt

•

pobierania energii elektrycznej w celu naładowania akumulatora w samochodzie lub innych
urządzeń nie związanych z noclegiem w domku

•

używania sprzętu grającego na zewnątrz domku, dotyczy również tarasu
§6

Gość zobowiązany jest:
•

dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku i jego otoczeniu

•

korzystać z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów
ppoż. I BHP. Na terenie Ośrodka apteczka znajduje się w Recepcji ośrodka oraz u Ratowników
WOPR.
§7

Osoby odwiedzające naszych gości powinny powiadomić recepcję o wizycie na terenie Ośrodka oraz
zakończyć wizytę do godz. 22:00 lub za zgodą recepcji dokonać formalności meldunkowych i dokonać opłaty
w wysokości 40 zł/os. W domku może przebywać maksymalnie 2 dodatkowe osoby.
§8
Osoby, których zachowanie będzie naruszało powyższy regulamin , zostaną wyproszone z domku.

Wyposażenie domku STANDARD
Część mieszkalna:
1. Łóżka 5, 4 (w zależności od rodzaju domku)
2. Komplet pościeli x4 lub x2 (w zależności od rodzaju domku)
3. Stolik x1
4. Krzesła x4, lub x2 (w zależności od rodzaju domku)
5. Szafa x2
6. Kinkiety x2
7. Kosz na śmieci x1
8. Lodówka x1
9. Czajnik x1

Łazienka:
1. Uchwyt na papier x1
2. Zestaw prysznicowy x1
3. Kotara prysznicowa z drążkiem x1
4. Zestaw: miska x1, wiadro x1, mop x1, szczotka z szufelką x1

